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THEODORUS JOHANNES ROELOFSEN, 

echtgenoot van 
Johanna Aleida Hek 

Hij werd geboren te Wierden op 24 mei 1915. 
Getroffen door een ongeneselijke ziekte, over
leed hij, voorzien van het sacrament van de 
ziekenzalving, op 31 maart 1975 in het Ko
ningin Juliana-ziekenhuis te Hengelo-0. 
Na de plechtige uitvaartsdienst in de paro
chiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te 
Goor, vond te Usselo de crematie plaats. 

"De mens wikt, maar God beschikt": onze 
dierbare man en vader had zich van het le
ven nog zoveel voorgesteld: in mei zou hij 
met pensioen gaan. Dan zou hij alle tijd heb
ben voor zijn goede vrouw, die door ziekte 
op hulp van anderen is aangewezen. 
Hij hield veel van zijn vrouw en zijn dochter 
Ceciel. Ze vormden samen een gelukkig ge
zin. 
Als politieman was hij plichtsgetrouw en een 
trouwe collega. Zijn col lega's stelden het op 
prijs om met corps-eer hem naar de laatste 
rustplaats te begeleiden. 
Vader stierf temidden van de paas-vreugde, 
terwijl wij de opstanding en verrijzenis van 
Christus herdachten. Het leven van Jezus 
eindigde niet met de dood maar met de dood 
ging Hij over naar het nieuwe en eeuwige 
feven. "Hij is verrezen", "wat zoekt gij de 
levende onder de doden, Hij leeft". Zo Is 
Christus als eerste onder de doden verrezen. 
Vader was een gelovig christen en hij vond 
troost en hoop In Christus' woord: "wie in 
Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestor-

ven en ieder die leeft In geloof aan Mij, zal 
In de eeuwigheid niet sterven". 
Vol overgave aan Gods H. Wil, maar met 
droefheid in het hart om het afscheid van zijn 
dierbaren, heeft vader zijn leven terugge
geven aan de Schepper. 
Troosten we ons met Christus-belofte: "God 
is geen God van dode mensen maar van le
vende mensen". 
Mijn dierbaren, laat Christus en Zijn evan
gelie uw troost zijn. Ceclel en Hans, blijft 
goed voor moeder zorgen, en weest een 
steun voor elkaar. 
Moge vader nu rusten in de vrede en heer
lijkheid van de verrezen Heer. 
Moge het nu voor hem eeuwig pasen zijn. 

Hierbij betuigen wij onze hartelijke dank aan 
een leder, die blijk van medeleven heeft be
toond na het overlijden van mijn innig ge
liefde man en mijn lieve vader. 
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